Asociația MozaiQ LGBT
Raport de activitate 2016
- BriefScop
Consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților LGBTQIA+ (lesbiene, gay, bisexuali, trans, queer, intersex,
asexuali) din România prin programe care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.

Misiune
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBTQIA+ din România, protejarea, susţinerea şi promovarea drepturilor
și libertăților acestora pentru a se putea bucura pe deplin și fără discriminare de participare în domenii cheie ale
societăţii: familie și viață comunitară, învăţământ, sănătate, cultură, piaţa muncii și participare politică.

Viziune
O societate în care persoanele LGBTQIA+ participă în mod activ, deschis și vizibil la viața socială, politică, economică
și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii adecvate, pentru ca acestea să se bucure de
respect și acceptare în comunitățile lor și în societate în ansamblul ei.

**Organizația s-a înființat în noiembrie 2015 după o serie de întălniri consultative ale comunității LGBT
privind necesitatea unei noi organizații LGBT în România la care au participat peste 60 de persoane. În
cadrul acestor întâlniri, direcțiile strategice, principiile de guvernanță și primele proiect au fost definite. În
prezent, Asociația MozaiQ are un membership format din 71 de membri cu drept de vot, un board
reprezentativ de 7 membri.

Direcții prioritare de acțiune

1.

Dezvoltarea comunității (activități sociale și culturale care vin în întâmpinarea nevoilor și dorințelor
comunității)

2.

Proiecte dedicate grupurilor vulnerabile și persoanelor LGBTQIA+ cu nevoi
speciale(intersecționalitate)

3.

Activism comunitar (mobilizarea comunității pentru acțiune politică; influențarea atitudinilor, opiniilor
și comportamentelor persoanelor LGBTI pentru a adresa probleme care le privesc direct și alte issues:
campanii în comunitate, încurajare coming out, implicare politică, raising awarness, promovarea
sănătății și responsabilității sociale, solidaritatea cu alte grupuri discriminate etc.)

4.

Advocacy (influențarea societății în privința unor chestiuni de interes pentru persoanele LGBTQIA; de
ex: campanii media, implicarea în Pride, susținerea parteneriatului civil, a educației sexuale în școli,
activism direct etc.)

Finanțatori: comunitatea LGBT din București, aliați LGBT, Ekko, FDSC.

Proiecte derulate în anul 2016

1. Campus Pride
Campus Pride este prima inițiativă din România ce urmărește crearea unui mediu sigur pentru toți studenții
din mediul universitar românesc, indiferent de orientarea lor sexuală sau identitatea de gen. Proiectul,
dedicat și creat de către studenții LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și trans) din București, a creat primul spațiu
sigur în care aceștia se vor putea informa, socializa și dezvolta abilități de leadership, în contextul unor
realități încă profund homofobe.
Obiectiv: Campus Pride urmărește implicarea studenților LGBT și a aliaților acestora în activități continue
dedicate dezvoltării personale a acestora și combaterii homofobiei.
În plus, proiectul a implicat studenții LGBT în organizarea a trei evenimente cheie:
(a)
Săptâmâna Aliaților LGBT, 10-16 octombrie 2016, o serie de evenimente de socializare (teatru
forum, story telling, dezbatere, board games, quiz night, karaoke, biblioteca vie, party)
(b)
Luna Istoriei LGBT, Laser Tag (18 februarie 2016), workshop „Construind cluburi studentesti LGBT”
(26-27 februarie 2016)
(c)
Săptămâna Pride, iunie 2016, workshop bannere, expozitie PhotoVoice, Marsul Diversitatii.
Alte evenimente:

• 23 aprilie 2016, Workshop „Cum sa gestionezi o alinta LGBT”
• 2 octombrie 2016, Campus Pride recruteaza
• 8 noiembrie – Ziua Solidaritatii cu persoanele intersex
• 15 noiembrie 2016, CineMacaz: „The Danish Girl”
• 21 noiembrie 2016, Transgender Day of Remembrance
• 27 noiembrie 2016, Asexual Visibility Day
• 16 decembrie 2016, Queer Prom „How Queers Stole Christmas”

2. Litera Q
LiteraQ își propune să dezvolte un nou gen literar în România, literatura queer. Experiențele queer trebuie
documentate și așezate pe hârtie, ca un mod de a clama spațiu și de a prezenta poveștile marginalilor într-o
formă creativă și originală.
Evenimente:

• 23 februarie 2016, lectura publica, „La Institutul Schimbarii”
• 25 mai 2016, LiteraQ prezinta: „Teona Galgotiu”
• 2 iunie 2016, LiteraQ prezinta: „Gil Hovav”
• 22 iunie 2016, parte a Bucharest Pride, schimb de carti.

3. Equality Campaign 2016
Proiect realizat in colaborare cu Asociatiile TRANSform si Lindenfeld, sponsorizat de FDSC, de activare
politica a comunitatii LGBT din Bucuresti cu ocazia alegerilor locale si parlamentare. Doua campanii de

advocacy, The House – Centru Comunitar LGBT+ si #SustinLGBT.
Evenimente:

• 12 intalniri comunitare pentru identificarea nevoilor comunitatii
• Workshopuri cu organizatori comunitari SUA, 24-26 aprilie 2016
• Actiuni directe, in spatiul public:
o 9-10 aprilie 2017, strangere de semnaturi pentru centru comunitar in 6 parcuri din
o
o
o
o
o

Bucuresti
17 mai, IDAHOT, Deschide umbrela, parcul Izvor
22 mai, Oamenii invizibili ai comunitatii, bulevardul Kiseleff
20 iulie, Egalitate la KM0, protest in Piata Universitatii, ca urmare a deciziei Curtii
Constitutionale de a da unda verde proiectului Coalitiei pentru Familie.
Marsul Dumnezeu nu face politica, 19 noiembrie 2016
2 forumuri cu candidatii: 19 noiembrie 2016, candidatii la parlamentare, Green Hours
si 24 mai 2016, Biblioteca Nationala, Forumul Diversitatii, candidati la primaria
Bucuresti.

4. MozaiQ – co-organizator Bucharest Pride
MozaiQ, alaturi de Accept si PSI Romania, programul Eu Sunt! Tu? a organizat cel mai de succes Bucharest
Pride, cu peste 2500 de participanti. MozaiQ a contribuit financiar, pe comunicare si cu resursa umana
pentru organizarea saptamanii Bucharest Pride, precum si a Marsului Diversitatii. MozaiQ a adus-o pe
Andreea Balan la Pride.
Evenimente MozaiQ:

• 19 iunie, Bike4Pride, plimbare cu bicicleta prin oras, in deschiderea Pride. La final, iesire in parc, Fit
la firul ierbii.

• 19 iunie, Universul cuplului serodiferit
• 20 iunie, workshop creativ
• 20 iunie, dezbatere „Ce facem cu 3 milioane de semnaturi”, 21 iunie „Cum construim o comunitate
LGBT de stanga”

• 21 iunie, Quiz night, urmata de karaoke, iar pe 24 iunie, Boredgays night
• 22 iunie, expozitie fotografie Virginia Lupu
• 22 iunie, in colaborare cu Ro Q Doc, „LGBT in epoca de aur”
• 23 iunie, party, Girls Night Out

5. Atentie deosebita acordata subiectului HIV
De-a lungul anului, MozaiQ a organizat sesiuni de informare pe HIV, in cadrul Pride, precum si pe 10 mai,
evenimentul HIV astazi, organizat in colaborare cu Sens Pozitiv si Alina Dumitriu. Am consolidat colaborarea
cu ARAS. Am tradus filmulete de empowerment din SUA. Am popularizat locuri de testare Iasi, Bucuresti.

6. Evenimente comunitare
• 10 februarie 2016, in cadrul Lunii Istoriei LGBT, MozaiQ a gazduit „Serile Filmului Gay – Bucharest
Preview”

• 13 aprilie 2016, Vogue Open Class, o sedinta gratuita de dans „vogue-ing”
• 1 octombrie 2016, am sarbatorit seniorii LGBT cu o iesire in parcul Cismigiu, alaturi de Ro Q Doc
• 2 noiembrie 2016, primul eveniment MozaiQ in afara Bucurestiului, seara de film la Iasi, care
ulterior a dus la consolidarea unui grup LGBT in Iasi, Rise Out.

• 5 noiembrie, „Un an de MozaiQ”
• 12 noiembrie 2016, participare MozaiQ la cel mai mare targ de fashion, V for Vintage.

• 21-22 mai, participare MozaiQ la ONG Fest.
• 14 iunie 2016, depunere coroane de flori ambasada SUA, dupa atacul de la Orlando

7. Comunicare
• Pagina de facebook a MozaiQ a ajuns la peste 4000 de like-uri in anul 2016
• Campania The House – Centru Comunitar LGBT, vizibilitate in presa nationala
• Protestul „Egalitate la km 0” a ajuns in presa internationala prin agentiile de presa Associated Press
si Reuters. 200 de participanti.

• Campania „Sustin LGBT” a adunat peste 30 de clipuri de la persoane diverse, care-si ofereau
sprijinul comunitatii LGBT

• Marsul „Dumnezeu nu face politica” acoperit de principalele posturi de stiri: Digi24, RealitateaTV,
PrimaTV, B1TV. Peste 500 de participanti

• Prezenta sporita a reprezentantilor MozaiQ la televizor, atat in prime-time, cat si in day-time.
• Petitie MozaiQ semnata de 1000 de personalitati publice, semnata ulterior de peste 12.000 de
cetateni.

8. Altele
• Plangere CNCD, deputatul Bogdan Diaconu, martie 2016, amenda 4000 RON pentru declaratii
homofobe

• Prezenta MozaiQ in corporatii: IBM, HP
• Participare Luna Istoriei LGBT 2016
• Mobilitati in Uniunea Europeana – membri MozaiQ au participat la diverse sesiuni in Finlanda,
Slovacia, Olanda, etc.

• Dezvoltarea colaborarii cu alte ONGuri care lucreaza pe LGBT & alte minoritati (roma, persoane cu
dizabilitati, femei, etc)

Mulțumim tuturor membrilor, donatorilor,
colaboratorilor și prietenilor care ne-au
sprijinit de-a lungul anului 2016, aceștia au
reprezentat principalul sprijin pentru o
organizație nouă, cu resurse limitate.

